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Onze sponsors

Nieuwsbrief 5

Inpijn Blokpoel
De Zonse Salon

Word sponsor van onze nieuwbouw en zie uw logo of naam hier vermeld staan!
Hallo,

Dit is nieuwsbrief
nummer 5 waarin we
jullie op de hoogte
houden van de stand
van zaken omtrent de
nieuwbouw van onze
blokhut. De realisatie
kan uiteraard niet zonder jullie hulp. Kijk op pagina 2 hoe je
mee kunt doenmet onze crowdfunding actie.

JUNI = CROWDFUNDING MAAND

Aannemerskeuze
In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat we op zoek zouden
gaan naar een aannemer, die in staat is om de blokhut te bouwen die door onze architect (Werner Leermakers) is ontworpen. Dit ontwerp is tot stand gekomen aan de hand van onze
“eisen en wensen”, samengevoegd met een tekening van een
paar jaar geleden. De zoektocht naar de aannemer heeft lang
geduurd.
We hebben een aantal aannemers gesproken en aangeschreven. De eerste reacties waren nogal teleurstellend. Sommige reageerden met een zeer snelle hoge offerte, anderen
reageerden met extra vragen en een enkeling reageerde
helemaal niet.
Na opnieuw contact te hebben gezocht en na het voeren van
diverse gesprekken kwamen er een aantal aanbiedingen. Ook
haakten er aannemers af en gaven aan dat de klus te groot en
voor hen te risicovol was.
Uit de ontvangen aanbiedingen hebben we er drie gekozen
en met deze drie hebben we over meer details gesproken. In
deze gesprekken is het voor ons duidelijk geworden dat een
van onze wensen niet gerealiseerd kon worden. Het bleek
namelijk dat logbouw wel erg duur is en dat deze bouwwijze
boven onze begroting uitvalt.

Zoals je ziet staan bovenaan deze pagina de logo’s van onze
sponsors. Wil je ook een duit in het zakje doen, dan kan dat
natuurlijk. Maak dan een bedrag over naar:
IBAN nummer: NL02 RABO 0146 66 48 92
ten name van: Stichting Dutmellagroep.
Vermeld daarbij: ‘Nieuwbouw Sponsoring’.
Er wordt in deze nieuwsbrief natuurlijk ook weer om hulp
gevraagd. Als je ideeën hebt of graag hulp wilt bieden bij de
bouw van ons nieuwe onderkomen, schroom dan niet om even
contact te zoeken. Je kunt ons altijd bereiken via:

nieuwbouw@dutmella.nl

Twee van deze drie aannemers hebben aangegeven dat zij
onze blokhut kunnen realiseren met Hout Skelet Bouw,met
behoud van het uiterlijk.
De uiteindelijke keuze is tot stand gekomen door vergelijk van
prijs en bouwstijl. Wijdland Trading BV heeft aangegeven de
blokhut te kunnen bouwen met een stalen frame. Hierdoor
kan er gefaseerd gebouwd worden en kunnen we de eigen
werkzaamheden beter realiseren.
Bovendien kan door het stalen frame de vloer van de bovenverdieping worden uitgevoerd in beton. Hierdoor zal er minder geluidshinder zijn van het lopen op de eerste verdieping.
De wanden zullen worden gerealiseerd met hout en isolatiepanelen. Dit is een unieke bouwwijze die Wijdland ook
heeft toegepast in zijn manege in Boekel. Wijdland heeft veel
ervaring, zowel in staalbouw als in houtbouw (bijvoorbeeld
blokhut in Overasselt (Scoutingterrein St. Walrick), woonhuis
en manege in Boekel).
De volgende activiteit is nu het omzetten van het ontwerp in
een detailontwerp met bestektekeningen. Dit zal een samenwerking worden tussen de architect (Werner Leermakers), de
aannemer (Henri Wijdeven) en onze werkgroep techniek.
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NIET ALLEEN

NIET ALLEEN

PRIMITIEF, MAAR
OOK GEZOND IN

PRIMITIEF, MAAR
OOK BERGRUIMTE IN

DE NIEUWE KEUKEN
steun ons: WWW.DUTMELLA.NL

Let’s talk about money money...

DE NIEUWE KEUKEN
steun ons: WWW.DUTMELLA.NL

JUNI = CROWDFUNDING MAAND

Zoals jullie inmiddels weten zijn we flink aan de slag gegaan met fondsenwerving en sponsorwerving. Want, voor zo’n ambitieus bouwplan
is natuurlijk veel geld nodig.
We zullen in de uitvoerende fase uiteraard zo veel mogelijk door vrijwilligers laten doen.
Maar daarnaast is er ook heel veel dat gedaan moet worden door professionals en daar is geld (en materiaal) voor nodig. We zijn al een
hele tijd bezig met het uitzoeken en aanschrijven van verschillende (landelijke en regionale) fondsen en mogelijkheden.
In juni loopt er een crowdfunding actie waarbij de Rabobank ons ondersteunt. We willen graag onze nieuwe keuken bij elkaar verzamelen
middels deze actie. We vragen u en uw vrienden, kennissen, familie, collega’s, buren, etc om een kleine bijdrage en zo maken we met zijn
allen de nieuwe keuken mogelijk.
Als we zelf 5000 euro verzamelen, zal de Rabobank dat bedrag aanvullen tot 10.000 euro.

Een gratis verdubbeling van uw gift!
Ons verzoek aan jullie: gebruik je netwerk en al je contacten, denk daarbij aan Facebook, LinkedIn, familiefeestjes, collega’s, buurtbarbecues etc. Als iedereen een klein bedrag bijlegt, hebben we het binnen no time voor elkaar.
Heb je hulp of informatie nodig, stuur een mail naar: sponsoring@dutmella.nl en je krijgt zo snel mogelijk een reactie.
Kijk ook eens wat verder in je netwerk, misschien ken je wel iemand die ons op een andere manier zou kunnen/willen helpen.
Breng ons in contact en wij regelen het verder.
Ons e-mail adres: sponsoring@dutmella.nl

Rechtstreeks doneren?
Klik op deze link of ga naar:
www.dutmella.nl/keuken

NIET ALLEEN

NIET ALLEEN

PRIMITIEF, MAAR
OOK VEILIGHEID IN

PRIMITIEF, MAAR
OOK SCHOON IN

DE NIEUWE KEUKEN

DE NIEUWE KEUKEN

steun ons: WWW.DUTMELLA.NL

steun ons: WWW.DUTMELLA.NL

HELP scouting
JUNI = CROWDFUNDING MAAND
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Hey, ben je Welp,
Bever, Scout, Explorer, RoverNIET ALLEEN
scout, Stamlid
PRIMITIEF, MAAR
of lid van ons
OOK SAMEN IN
leidingteam/beDE NIEUWE KEUKEN
stuur? Ook jij kunt
steun ons: WWW.DUTMELLA.NL
ons helpen!

Als vele mensen een klein bedrag bij elkaar leggen heb je zo een
hele berg. Dus als jij iemand kent waarvan je denkt dat die ons
kan helpen: vraag het gewoon. Vragen staat vrij! Denk daarbij aan
familie (ooms, tantes, opa/oma), je juf/meester op school, mensen
uit je klas, de buren, iemand bij je sportclub, en je kent vast nog
veel meer mensen …
Als er een papa, mama, opa, tante of buurman is waarvan je denkt
dat die wel een klein bedragje kan missen: vraag of zij ons willen
helpen. Misschien kunnen zij zelf het geld niet missen, maar weten
ze wel iemand anders waar ze naar geld of bijvoorbeeld bouwmateriaal kunnen vragen.

SPONSORWIJZER

De eerste sponsorgelden en giften zijn inmiddels binnen. In
onderstaande wijzer laten we u in elke nieuwsbrief zien hoe het
er voor staat. Als we bij het groene deel komen wordt de nieuwbouw financieel haalbaar. Zoals je ziet kunnen we nog wel wat
hulp gebruiken.

Doe mee! Vraag het: nee heb je, ja kun je krijgen.
Je kunt het geld op zaterdag inleveren in de collectepot bij de
blokhut. Of rechtstreeks digitaal doneren via deze knop

Rechtstreeks doneren?
Klik op deze link of ga naar:
www.dutmella.nl/keuken

Bouwproces
fase afgerond

Heb je nog vragen? Of stelt iemand anders een moeilijke vraag?
Mail ons: sponsoring@dutmella.nl
of bel met Sjon op (06) 53 93 69 58.

wij zijn op zoek naar ...
Benaderen sponsors

Voor het benaderen van verschillende sponsors zoeken
we hulp. Wij zullen zorgen voor materialen en instructies.
Wij zullen ook het overzicht bewaren wie welke potentiële sponsor benadert. Wil je graag helpen; stuur een
mailtje naar sponsoring@dutmella.nl

HULP GEZOCHT

Netwerkers

Team sponsoring en financiering zoekt hulp van netwerkers die weten waar we kunnen aankloppen voor
subsidies of sponsoring. Ben je goed in netwerken, heb
je tijd en wil je graag helpen; stuur een mailtje naar
sponsoring@dutmella.nl

Ingangen

Heb jij een ingang bij een bedrijf of weet je bij wie we
moeten zijn om zo gericht mogelijk te vragen om sponsoring, laat dat dan weten via sponsoring@dutmella.nl.
Niet geschoten is altijd mis!

Huisvesting

Heb jij een idee voor de tijdelijke huisvesting van de
speltakken tijdens de bouw? Laat dat dan horen via
nieuwbouw@dutmella.nl

in behandeling

nog niet begonnen

Het bouwproces bestaat uit de volgende fasen

1

•

Initiatief: het onderzoeken wat globaal wordt gewenst en haalbaar is; aan het eind van deze fase
neem je de beslissing om wel of niet te bouwen of te
verbouwen.

2

•

Programma: het ontwikkelen van wat specifiek wordt
geëist en haalbaar is; dit wordt vastgelegd in een
programma van eisen en wensen.

3

•

Planvorming: het ontwerpen van een ruimtelijke oplossing voor het eisen pakket op de gekozen locatie.

4

•

Uitwerking: het detailleren en vastleggen hoe de
ruimtelijke oplossing wordt gerealiseerd.

5

•

Uitvoering: het realiseren van de uitgewerkte oplossing.

6

•

Ingebruikname: het ontwikkelen van de wijze van
gebruik van het gebouw.

7

•

Exploitatie: het gebruik wordt geëvalueerd en het
gebouw wordt beheerd.

3

3
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Werkgroep inkomsten/sponsoring
We willen jullie graag een klein inkijkje geven in de financiële
handel en wandel rondom de nieuwbouw.
Om een nieuwe blokhut te bouwen is natuurlijk geld nodig.
Om ons plan te kunnen realiseren hebben we 450.000 euro
nodig! Dat is veel geld. Daar kun je een prachtig huis van kopen. En als je met wat minder genoegen neemt, misschien zelfs
twee. Voor een bebouwde vloeroppervlakte van 413 m2 (deels
met een verdiepingsvloer erin) is het echter niet veel en een
uitdaging om dat voor dit bedrag voor elkaar te krijgen.

Hoe gaan we de nieuwe blokhut betalen?

De werkgroep sponsoring is gaan bedenken hoe we zoveel
geld bij elkaar kunnen krijgen. We hebben gekeken hoeveel
spaargeld er is en we hebben geprobeerd in te schatten hoeveel we met zelfwerkzaamheid kunnen bijdragen. Dan weet je
ook wat je nog te doen staat aan fondsenwerving.
Ons dekkingsplan voor het geld voor de nieuwe blokhut bestaat uit vier delen:
1. Spaargeld
€ 125.000,-2. Zelf werken
€ 100.000,-3. Investeringssubsidie € 100.000,-4. Sponsoring
€ 125.000,-TOTAAL
€ 450.000,--

Hoe ver zijn we inmiddels met verzamelen?
Hieronder ziet u een overzicht van de stand van zaken.

1. Spaargeld; Dat deel is een zekerheid.
Dutmella weet al heel lang dat ze een nieuwe blokhut wil
bouwen en heeft daarvoor gespaard. Als we gaan bouwen
staat op onze spaarrekening ongeveer € 135.000,--.
2. Zelf werken; Dat deel is een zekerheid.
Wanneer je een blokhut bouwt kun je dat helemaal laten
doen door vakmensen. Die komen niet voor niets werken
en kosten veel geld. Wij hebben onder de ouders veel vakmensen en we denken dat we, onder hun (bege)leiding en
met hulp van alle handjes die tijd kunnen/willen vrijmaken,
deze klussen zelf kunnen doen. Dat levert per gewerkt uur
simpelweg geld op voor de groep.
3. Investeringssubsidie; Dat deel hebben we nog niet, maar
het ziet er naar uit dat dat rond komt.
Wij hebben aan de gemeente een investeringssubsidie
gevraagd van € 100.000,-Meteen na de grote vakantie horen we of dat door gaat.
4. Sponsoring; Dat deel hebben we nog niet helemaal, daar
wordt hard aan gewerkt.
We hebben € 125.000,-- aan sponsorgeld nodig. Tot nu toe
hebben we al veel opgehaald/toegezegd gekregen:
€ 75.000,--. Dus, kort gezegd, zoeken we nog € 50.000,--.

Hebben we genoeg geld om te gaan bouwen?
Als de gemeente ons geld wil lenen kunnen we beginnen met
bouwen. Dat weten we na de grote vakantie. Er lopen nog een
aantal aanvragen bij sponsors en fondsen, maar we zijn er nog
niet! We hebben uw hulp nog steeds nodig.

Hoe kunt u helpen?

U kunt ons helpen! Juni = crowdfunding maand bij Dutmella.
Ons verzoek aan jullie: gebruik je netwerk en al je contacten,
denk daarbij aan Facebook, LinkedIn, familiefeestjes, buurtbarbecues etc. Als iedereen een klein bedrag bijlegt, hebben we
het binnen no time voor elkaar.
Heb je hulp of informatie nodig, stuur een mail naar:
sponsoring@dutmella.nl en je krijgt zo snel mogelijk een reactie.
Vraag het! Nee heb je, ja kun je krijgen.
Als we samen aan de slag gaan, moet het lukken om de laatste
€ 50.000,-- bij elkaar te krijgen.
Heb je vragen? Mail ons: sponsoring@dutmella.nl
of bel met Sjon op (06) 53 93 69 58.

IBAN nummer: NL02 RABO 0146 66 48 92
ten name van: Stichting Dutmellagroep.
Vermeld daarbij: ‘Nieuwbouw Crowdfunding’.
Rechtstreeks doneren?
Klik op deze link of ga naar:
www.dutmella.nl/keuken

NIET ALLEEN

PRIMITIEF, MAAR
OOK CULINAIR IN

DE NIEUWE KEUKEN
steun ons: WWW.DUTMELLA.NL
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U heeft eerder ook
kunnen lezen dat Dutmella is aangemeld
bij SponsorKliks om
voor extra inkomsten
te zorgen.
We brengen dit
graag nogmaals onder de aandacht.
En we vragen iedereen om het ook door te geven aan
vrienden, familie, buren, werkgevers etc...
Let op: ook booking.com, KLM, Easyjet en hotels.
com doen mee! Iedereen die wel eens een reis of
hotel boekt wordt natuurlijk gevraagd dat via de
Dutmella pagina van SponsorKliks te doen.

Overleg met gemeente Son en Breugel
Na de goedkeuring van de gemeente voor de precieze
ligging van de blokhut hebben we in de afgelopen periode
een aantal keer gesproken met de heer Wim van den Hombergh over een financiële bijdrage en over het erfpacht. Een
erfpacht is nodig omdat de grond van de gemeente is. Er is
een huidige erfpachtovereenkomst die moet worden aangepast. De nieuwe overeenkomst met de gemeente zal bestaan
uit twee documenten: één voor erfpacht van de grond en één
recht van opstal voor de blokhut. Hierdoor is het duidelijk dat
de blokhut eigendom is van de stichting Scouting Dutmella.
Jaarlijks ontvangen we van de gemeente accommodatie-subsidie voor het onderhoud van de huidige blokhutten. Deze
subsidie zal verhoogd worden omdat het onderhoud en de
exploitatiekosten voor de nieuwe blokhut hoger zullen zijn
dan die voor de huidige blokhutten.
Wij hebben aan de gemeente een subsidieaanvraag ingediend als bijdrage voor de bouwkosten van de blokhut. Wij
hebben € 100.000,-- gevraagd wat ongeveer 20 % is van de
totale kosten.
De heer Wim van den Hombergh heeft een kadernota opgesteld waarin voorgesteld wordt om een investeringssubsidie
te geven van het door ons gevraagde bedrag. In deze nota
staat dat we deze investeringssubsidie in 30 jaar tijd terugbetalen inclusief rente. In deze kadernota wordt ook de verhoging van de accommodatie subsidie genoemd.

Dutmella ontvangt geld als er online wordt
gekocht bij meer dan tweehonderd webwinkels, waaronder
bekende als Bol, Wehkamp, Zalando, Neckermann, Mediamarkt, Staples, Vodafone en ook als je eten laat bezorgen via
Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl
ontvangt Dutmella daar geld voor.
En wat helemaal fantastisch is: het kost jullie geen cent extra!
Ga, voordat je wat wilt bestellen, rechtsreeks naar SponsorKliks.nl of ga via www.dutmella.nl of facebook en klik op de
knop van sponsorkliks. Als je op die manier naar je favoriete
webwinkel gaat krijgt Dutmella automatisch een bedragje op
de rekening bijgeschreven als je wat besteld hebt. Het kost
jou niks extra, het geld wordt geschonken door de webwinkel.
Als jullie allemaal actief meedoen verwachten we hiermee
onze inkomsten fors te kunnen laten groeien.
Vraag ook al je vrienden, familie en buren deze link te gebruiken.
Je hoeft je niet aan te melden op de site van SponsorKliks,
maar het kan wel.
Als je je registreert bij SponsorKliks ontvang je wekelijks
een bericht met online aanbiedingen voor het weekend en
eenmaal per maand het overzicht van alle transacties met bijbehorende commissies van Dutmella. Dan ben je dus steeds
op de hoogte en krijgt nog leuke aanbiedingen ook.
Namens alle huidige en toekomstige leden en vrijwilligers van
Dutmella heel erg bedankt voor de moeite.

De kadernota wordt op 12 juli 2016 besproken in een commissie vergadering en op 14 juli 2016 door Burgemeester en
Wethouders (B&W) en vervolgens in de Raad op 8 september
2016. Immers deze beslissing moet een raadsbesluit zijn.
We zijn erg blij met de voorstellen in de kadernota en hopen
op een goed besluit, maar mede door deze tijdsplanning hebben we onze bouwplannen moeten aanpassen. Zie hiervoor
elders in deze nieuwsbrief.
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Plattegrond benedenverdieping en bovenverdieping
algemene toegang scoutingterrein

7.000

2.000

N
De benedenruimte
Zoals te zien is hebben de speltaklokalen van scouts, welpen en
bevers de deuren naar buiten. Dat benadrukt het open karakter
van Dutmella en bevorderd het onderlinge contact. Zoals we nu
ook gewend zijn ‘komen we elkaar op het buitenterrein tegen’.
Bovendien komt het ‘te bebouwen vloeroppervlak’ dan geheel ten
goede aan de speltaklokalen.
7.000

2.000

20.100

dagverblijf Scouts
82,5m2

dagverblijf Scouts
82,5m2

patrouillehoeken

uitschuifbare vlieringtrap

miva

sanitair blok B

5,5m2

32.100

sanitair blok A

10,5m2

10,3m2

klein materiaal opslag

Daarnaast zie je een santitairblok A en sanitairblok B. Deze staan
niet met elkaar in verbinding. Ook dat heeft een reden: we kunnen een blok afgesloten laten tijdens de normale opkomsten. En
in het geval van verhuur van (een deel van) de blokhut kunnen we
flexibel omgaan met de aangeboden sanitairruimtes.
71
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dagverblijf Bevers
56,7m2

groot materiaal opslag

dagverblijf Welpen
82,5m2

7.000

20.100

buitendeur

Dutmellapad

patrouillehoeken
uitschuifbare vlieringtrap

10,3m2

techniek

47,8m2

32.100

laden en lossen

miva

sanitair blok B

5,5m2

De ruimte voor opslag van grootmateriaal (eigenlijk wat nu
allemaal in de container ligt) heeft zijn laad/los deuren aan de
kant van het zijpad aan het Dutmellapad. Dat maakt het makkelijk
een aanhanger te vullen of legen zonder al te veel heen en weer
gesjouw.
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laad/los deuren groot materiaal

Nieuwbouw scoutinggebouw DUTMELLA te Son
Definitief Ontwerp

|

Begane Grond 1:150

|

Datum 22 september 2015

WERNER LEERMAKERS ARCHITECTUUR

Dutmellapad

De bovenruimte
Je ziet dat we alleen op het centrale gedeelte een extra verdieping hebben. Hier is het speltaklokaal van de explorers, roverscouts en stam (die kunnen heel goed met z’n allen door één
deur). En de ruimte voor de leiding, waar eventueel ook vergaderd kan worden. Boven het scoutslokaal en onder een deel van
het dak dat je op deze tekening ziet komt een vliering/opslagruimte.

2e vluchtweg

leidersverblijf

+1500

38,9m2 (op +1500 gemeten)

0
50
+1

+1500

dagverbijf Bovenbouw
61,5m2 (op +1500 gemeten)

+1500
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Definitief Ontwerp

|

Eerste Verdieping 1:150

|

Datum 22 september 2015

6

WERNER LEERMAKERS ARCHITECTUUR

Dutmella Nieuwbouw

Nieuwsbrief 5
Het nieuwe plan

Van ons Team techniek
Kachels

Wat maakt een blokhut nou specifiek Dutmella? Dan komen
woorden als ‘primitief’ en ‘basic’ voorbij. Wat moet er dan in
de nieuwe blokhut komen? Kachels natuurlijk!! Geen centrale
verwarming, maar gewoon lekker een houtkachel kunnen
stoken als het buiten koud is.
Over het verwarmingsgedeelte hebben we als Werkgroep
Techniek eens goed nagedacht. Natuurlijk wordt onze nieuwe
blokhut veel beter geïsoleerd. Daarnaast hebben we eigenlijk
twee uitdagingen: Hoe maken we het warm in de speltakruimtes, als het buiten koud is op zaterdag en hoe houden we de
blokhut vorstvrij op de dagen dat er niemand is?
Aangezien er de voorkeur werd gegeven
aan houtkachels was de oplossing voor
de eerste vraag voor de hand liggend. In
de speltakruimtes van de bevers, welpen
en scouts zullen we een stoere houtkachel
installeren, waarin we Dutmella-like lekker
hout kunnen stoken.
In het Explo/Rover en leidinglokaal op de
eerste verdieping is een houtkachel wat
minder praktisch, maar daar hebben we
een oplossing in de vorm van een pelletkachel gevonden.
Pellets zijn kleine houtkorrels, welke snel en makkelijk aan te
steken zijn en je hoeft niet steeds met onhandige houtblokken
de trap op.
Het vorstvrijhouden van de blokhut is een ander probleem.
We willen natuurlijk niet dat de kranen, de toiletten en de flessen limonade bevriezen als het buiten koud is. Dus moeten we
de temperatuur in de blokhut een paar graden boven nul houden. Hiervoor zullen we tijdens de bouwfase al zorgen dat er
vloerverwarming in het betonwerk wordt meegenomen. Niet
om dan vervolgens met onze blote voeten in de blokhut te
kunnen rondlopen op een warmgestookte vloer, maar net genoeg om te zorgen dat de blokhut vorstvrij blijft. Voor de ketel
van de vloerverwarming wordt gekeken naar de mogelijkheid
om ook een pelletkachel te gebruiken. We hebben immers
geen gas-aansluiting voor een normale verwarmingsketel.
Overigens hebben we het Stakenburgfonds bereid gevonden
om een groot gedeelte van kostprijs van de kachels voor de
speltakruimtes
te sponsoren.
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De zoektocht naar de juiste aannemer heeft meer tijd gekost
dan wat wij hadden gedacht.
Ook is er veel tijd nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke geldmiddelen met onder andere de investeringssubsidie
van de gemeente. Het vallen van de coalitie van Son en Breugel heeft ook zijn negatief effect op de doorlooptijd gehad.
Hulp bij het vinden van sponsors is altijd welkom. Mogelijk zijn
er ouders van de leden die suggesties hebben bij het vinden
van sponsoren.
Nu de aannemer gekozen is en er zicht is op de investeringssubsidie hebben we de tijdsplanning voor de bouw aangepast.
We gaan er nu van uit dat de gemeenteraad op 8 september
2016 een positief besluit neemt over de voorgestelde investeringssubsidie.
De gesprekken tussen de architect, aannemer en onze
werkgroep techniek moeten leiden tot een bouwplan en een
tekeningenpakket dat klaar is rond de grote vakantie (eind
augustus 2016).
We gaan daarna zo snel mogelijk een bouwvergunning aanvragen. Het verkrijgen van een bouwvergunning zal minimaal
drie maanden duren, maar dit kan ook langer worden.
De opdracht naar de aannemer kunnen we pas geven als we
de bouwvergunning hebben en als we voldoende financiële
middelen hebben.
Na de opdracht heeft de aannemer tijd nodig om spullen te
bestellen. Na levering hiervan kan de bouw starten.
We willen echter niet in de wintermaanden bouwen. In deze
periode is de kans groot dat de bouw stil komt te liggen
door slecht weer (vorst). Daarom zullen we de bouw starten
in maart 2017. De bouw van de blokhut duurt ongeveer drie
maanden, daarna kunnen we aan de afwerking en inrichting
beginnen. Deze zelfwerkzaamheden zijn gepland tot eind augustus. De zomer-vakantieperiode valt in deze periode. Begin
september zal de opening plaatsvinden. Er wordt gezocht
naar een oplossing voor de huisvesting voor de speltakken
tijdens de bouw. Dit kan misschien op ons eigen terrein maar
het kan ook goed mogelijk zijn dat we naar een andere plaats
moeten uitwijken.
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